
การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๓.๕.๒ โครงการการคัดเลือกผูแทนเขารวมการประชุม Global Young Scientists Summit : GYSS ณ สาธารณรัฐสิงคโปร 

 (ผูถวายรายงาน : นายไพรัช ธัชยพงษ และ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล) 

 

๑. ความเปนมา 

 การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตรรุนเยาว (Global Young Scientists Summit : GYSS) เปนการประชุมท่ีไดรับแรง

บันดาลใจจากการประชุมผูไดรบัรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเปนการประชุมเพ่ือสรางเครอืขายระหวาง

ผูไดรับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตรรุนใหม สาธารณรัฐสิงคโปรไดประกาศเปดตัวเปนเจาภาพการประชุม GYSS ครั้ง

แรกในงานประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 การประชุม GYSS จัดข้ึนครั้งแรกระหวางวันท่ี ๒๐ - ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร (National 

University of Singapore : NUS) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเครือขายระหวางผูไดรับรางวัลโนเบล นักวิทยาศาสตรอาวุโส กับ

นักวิทยาศาสตรรุนใหม โดยไดเชิญผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นักวิทยาศาสตรท่ีมีผลงานทางดานวิทยาศาสตรในระดับ

สากล นักศึกษาและนักวิจัยจากท่ัวโลก เขารวมประชุมในเดือนมกราคม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร โดยการประชุมประกอบดวยกิจกรรม

หลักสามสวน ไดแก ๑) การบรรยายพิเศษและเสวนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสามวันแรก ซึ่งบรรยายโดยผูไดรับรางวัลทาง

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ๒) การเยี่ยมชมหนวยงานวิจัยช้ันนําของประเทศสิงคโปรในสองวันสุดทาย 

เชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหนวยงานราชการ และ ๓) กิจกรรมชวงกลางคืน ซึ่งไดจัดใหผูรวมงานเขาชมแหลงทองเท่ียว

สําคัญของประเทศสิงคโปร ไดแก สวนสัตวเปดกลางคืน ยานชุมชนเมืองของคนเช้ือสายจีนและอินเดีย สิงคโปรฟลายเออร และแมนํ้า

สิงคโปร และการจัดเลี้ยงอาหารค่ําในทําเนียบประธานาธิบดี (Istana) 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเขารวมพิธีเปดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตรรุนเยาว (GYSS)  

๔ ครั้งดังน้ี ครั้งท่ี ๑ เขารวม GYSS2013 ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร เมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖, ครั้งท่ี ๒ เขารวม 

GYSS2014 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง เมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗, ครั้งท่ี ๓ เขารวม GYSS2015 ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีนันยาง เมื่อวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ และครั้งท่ี ๔ เขารวม GYSS2016 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ

สิงคโปร เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดรับสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงมีพระประสงคใหนักวิทยาศาสตรรุนใหมของไทย ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมการประชุม Global Young 

Scientists Summit (GYSS) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร เพ่ือใหไดรับแรงบันดาลใจ และเปนการเปดโลกทัศนทางวิชาการ อีกท้ังไดม ี

โอกาสเรียนรูความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ จากประสบการณจริงของนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตรท่ีมผีลงานทางวิทยาศาสตร

ในระดับสากล 

 

๒. แนวทางการดําเนินการคัดเลือกผูแทนประเทศไทย 

สวทช. ไดดําเนินการประกาศแจงการรับสมัครและคัดเลือกนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรรุนใหม โดย สวทช. 

ทําการคัดเลือกผูท่ีเหมาะสมในเบ้ืองตน แลวนําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรง

คัดเลือกในข้ันตอนสุดทาย เพ่ือเปนตัวแทนของประเทศไทย เขารวมกิจกรรมการประชุมดังกลาว ณ สาธารณรัฐสิงคโปร โดยมีแนวทาง

ในการคัดเลือก ดังน้ี 

๑. เปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก หรือนักวิจัยท่ีจบปริญญาเอกไมเกิน ๕ ป 

๒. อายุไมเกิน ๓๕ ป 

๓. ศึกษาหรือทําวิจัยอยูในสาขาเคมี ฟสิกส แพทยศาสตร คณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร  

๔. ตองมีความรูภาษาอังกฤษดีมาก (สามารถสื่อสารในการพูด ฟง อาน เขียน ได)  
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 สิ่งท่ีผูไดรับการคัดเลือกไดรับคือ 

๑. เขารวมการประชุม Global Young Scientists Summit : GYSS ณ สาธารณรฐัสิงคโปร ปลายเดือนมกราคมของ

ทุกป โดยไดรับการสนับสนุนคาใชจายท้ังหมด 

๒. เมื่อกลับมาแลวทาง สวทช. จะเชิญผูแทนเยาวชนท่ีไปรวมประชุม มานําเสนอสิ่งท่ีไดเรียนรูและประสบการณให

คณะกรรมการทราบ และบรรยายเผยแพรความรูและประสบการณท่ีไดรับตามงานประชุมวิชาการตางๆ 

 

๓. ผูแทนประเทศไทยเขารวมการประชุมสุดยอดนกัวิทยาศาสตรรุนเยาว (GYSS) 

 ตั้งแตป ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ มีนักศึกษา/นักวิทยาศาสตรรุนใหมเขารวมโครงการฯ แลว จํานวน ๕ รุนๆ ละ ๕ คน รวมท้ังสิ้น 

๒๕ คน และป ๒๕๖๑ ซึ่งการประชุม GYSS จะจัดข้ึนในระหวางวันท่ี ๒๑-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ มีผูแทนประเทศไทยเขารวมการ

ประชุม GYSS รุนท่ี ๖ จํานวน ๕ คน ดังน้ี 

๑. ดร.ณัฏฐ ลลีะวัฒน อาจารย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

๒. ดร.ปตริัตน พลพบู อาจารย หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี

๓. ดร.วรมยญลิน ทิพยมณี อาจารย ภาควิชาชีวเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

๔. ดร.บุญทวี เลิศปญญาพรชัย นักวิจัยหลังปรญิญาเอก ภาควิชาเคมเีทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

๕. นสพ.สุทัศน แสงชูวงศ นิสิตปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตรและชีวเทคโนโลยี หลักสูตรรวมระหวางคณะแพทยศาสตร

หลักสตูรวัสดุศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ จุฬาฯ และ University of Liverpool, UK 

 

๔. การเผยแพรความรูของผูแทนประเทศไทยโครงการ Global Young Scientists Summit : GYSS รุนท่ี ๕ ป ๒๕๖๐ 

- ดร.รติพร มั่นพรหม ดร.ธเนศ พฤทธิวรสิน และดร.ธัญญพร วงศเนตร บรรยายเลาประสบการณและขอคิดท่ีไดรับจาก

การเขารวมการประชุม Global Young Scientists Summit : GYSS 2017 ใหกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวนกวา ๒๐๐ คน เมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองประชุม โรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ 

- ดร.รติพร มั่นพรหม บรรยายแนะแนวการเรียนตอสายวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ โรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ เมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

๕. การเผยแพรความรูของผูแทนประเทศไทยโครงการ Global Young Scientists Summit : GYSS ป ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ 

- ดร.สมบูรณ โอตรวรรณะ ผูแทนโครงการ GYSS ป ๒๕๕๗ นักวิจัย หนวยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวยในการคํานวณทางวิศวกรรม เอ็มเทค สวทช. เปนผูดําเนินรายการและผูชวยวิทยากรใน

การจัดกิจกรรม Workshop หัวขอ “Let’s Make a Clock” และ “Automobiles” ในวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐     

ณ หองประชุม CC404 อาคารศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

- ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ ผูแทนโครงการ GYSS ป ๒๕๕๘ นักวิจัย หองปฏิบัติการคํานวณระดับนาโน นาโนเทค สวทช.  

มาเปนผูเช่ียวชาญแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร ใหกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ โรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี จํานวน ๑๔๒ คน ในกิจกรรมคายโครงงานวิทยาศาสตรมืออาชีพ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ 

บานวิทยาศาสตรสิรินธร 
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ประเด็นเสนอตอท่ีประชุม 

 ขอเสนอเพ่ือทราบ 

 

--------------------------------------------- 

 

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกโครงการการคัดเลือกผูแทนเขารวมการประชุม Global Young Scientists Summit : GYSS เปน

คณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการโครงการการคัดเลือกผูแทนเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา  

(แสดงในเอกสารหนา ๗๗) 

 

 

 


